פיקדון ספרינט דיגיטלי
פיקדון שקלי לתקופה של כ 12-ח' בריבית שקלית קבועה (בחישוב שנתי)
עם מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודשיים מיום תחילת הפיקדון .במשיכה בתחנות היציאה
הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון ,הלקוח יקבל  25%מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה.
הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות.
תנאים כלליים :
מטבע ההשקעה שקל
הצמדה
תקופת
ההשקעה
תחנות יציאה

ללא הצמדה
 12חודשים .
מתום חודש וכל חודש עד מועד תום תקופת הפיקדון (סה"כ  11מועדי משיכה)


ביום הפירעון הסופי ,שיעור הריבית יהיה כמפורט בפרטי העסקה
אופן חישוב הריבית  -קרן הפיקדון * שיעור ריבית נומינלית שנתית * יחס הימים של
תקופת הפיקדון

אופן חישוב
הריבית בפיקדון



במשיכת הפיקדון בתחנת יציאה (לפני יום פירעון סופי) ,שיעור הריבית יהיה 25%
מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה ,כמפורט בפרטי העסקה



אופן חישוב הריבית בתחנת היציאה  -קרן הפיקדון * שיעור ריבית נומינלית שנתית
*  * 0.25יחס הימים של תקופת הפיקדון

מועד תשלום
הריבית
סכום השקעה
מינימלי

מיסוי



בעת ביצוע משיכה בפועל או בתום תקופת הפיקדון

₪ 1,000
נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות
בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן :
 ליחיד בשיעור  15%על הריבית
 מחבר בני אדם מס חברות על כל הרווחים בשיעור אשר יחול באותה שנה

בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדיו שיחול באותה עת.
 האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת פיקדונות.
 תנאי הפיקדון יהיו כפי שיקבע בהסכם בין הצדדים ופרסום זה אינו בא להקנות ללקוח זכויות
או להטיל על הבנק התחייבויות או מחויבויות בנוסף או בשונה מן האמור בהסכם הנ"ל.
 הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת הפיקדון וכן רשאי בכל עת ,לפי שיקול
תנאים כלליים

דעתו ,להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 פרטים מלאים ומחייבים בסניפים .שיעורי הריבית תקפים ליום הפרסום בלבד.
 הוראת ההצטרפות על ידי הלקוח הנה בלתי חוזרת.
 התנאים המחייבים הינם התנאים כפי שיקבע בהסכם ההצטרפות
 התנאים המופיעים בהסכם זה נכונים ליוני 2020

